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Raag dhanaasiree mehalaa 3 ghar 4 

Raag Dhanaasaree, Third Mehl, Fourth House: 

Raag Dhanaasaree, Trzeci Mehl, Czwary Dom: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: 

Jeden Uniwersalny Stwórca Nóg z Łaski Prawdziwego Guru: 

ham bheekhak bhaekhaaree thaerae thoo nij path hai dhaathaa | 

I am just a poor beggar of Yours; You are Your Own Lord Master, You are the Great Giver. 

Jestem tylko Twoim biednym żebrakiem; Ty jesteś Swoim Własnym Panem Mistrzem, Ty jesteś Wielkim Dawcą. 

hohu dhaiaal naam dhaehu mangath jan kano sadhaa reho rang raathaa |1| 

Be Merciful, and bless me, a humble beggar, with Your Name, so that I may forever remain imbued with Your Love. ||1|| 

Badź miłosierny, i pobłogosław mnie, swojego skromnego żebraka, Swoim Imieniem, tak że będę mógł na zawsze 

pozostać zabarwiony Twoją Miłością. |1| 

hano balihaarai jaao saachae thaerae naam vittahu | 

I am a sacrifice to Your Name, O True Lord. 

Jestem poświęceniem dla Twojego Imienia, O Prawdziwy Panie 

karan kaaran sabhanaa kaa eaeko avar n dhoojaa koee |1| rehaao | 

The One Lord is the Cause of causes; there is no other at all. ||1||Pause|| 

Jeden Pan jest Przyczyną wszystkich przyczyn; nie ma nic poza tym. |pauza| 

bahuthae faer peae kirapan ko ab kish kirapaa keejai | 

I was wretched; I wandered through so many cycles of reincarnation. Now, Lord, please bless me with Your Grace. 

Byłem wynędzniały; Błąkałem się poprzez tak wiele cykli reinkarnacji. Teraz, Panie, proszę pobłogosław mnie Twoją 

Łaską. 

hohu dhaeiaal dharasan dhaehu apunaa aisee bakhas kareejai |2| 

Be merciful, and grant me the Blessed Vision of Your Darshan; please grant me such a gift. ||2|| 

Bądź miłosierny, i zapewnij mi Błogosławioną Wizję Twojego Darshanu; proszę zapewnij mi taki dar. |2| 

bhanath naanak bharam patt khoolaae gur parasaadhee jaaniaa | 

Prays Nanak, the shutters of doubt have been opened wide; by Guru's Grace, I have come to know the Lord. 

Nanak modli się, okkiennice zwątpienia zostały szeroko otwarte; z Łaski Guru, przyszedłem by poznać Pana. 

saachee liv laagee hai bheethar sathigur sio man maaniaa |3|1|9| 

I am filled to overflowing with true love; my mind is pleased and appeased by the True Guru. ||3||1||9|| 

Jestem wypełniony i wezbrany prawdziwą miłością; mój umysł jest zadowolony i zaspokojony Prawdziwym 

Guru. 


